
MAJSTROVSTVÁ
EURÓPY V ATLETIKE

6.–10. júl 2016



Vážení športoví priatelia,
 
23. Majstrovstvá Európy v Amsterdame sú od 6.–10. júla pre 
mnohých atlétov významnou zastávkou pred Olympijskými hrami. 
Šampionát sa v Holandsku uskutoční po prvýkrát. Súťažiť sa bude 
na olympijskom štadióne, ktorý bol postavený ešte pre olympijské 
hry v roku 1928. Na ME sa kvalifikovalo dovedna 1469 atlétov 
z 50 krajín, mužov bude 750 a žien 719. V rokoch olympijských 
hier sa na ME nekonajú chodecké súťaže a ani bežecký maratón, 
v Amsterdame však pribudol polmaratón. Slovenský atletický zväz 
vysiela na šampionát početnú 22-člennú výpravu, čo je druhá 
najväčšia výprava v histórii po ME 2014 v Zürichu. Vo výprave 
máme 14 žien a 8 mužov a okrem individuálnych štartov sa naše 
atlétky predstavia aj v dvoch štafetových behoch.

Som presvedčený, že Majstrovstvá Európy v Amsterdame budú 
pre všetkých členov slovenskej výpravy výnimočným zážitkom. 
Viem, aké je ťažké uspieť v európskej konkurencii, ale dá sa 
to. Budem veľmi rád, ak každý siahne na dno svojich síl, podá 
maximálne výkony na hranici osobných rekordov, prípadne ich 
aj prekoná. Všetci športovci, ktorí sú vo výprave, si svoju účasť 
vybojovali výkonmi a cestujú na Majstrovstvá Európy zaslúžene. 
Verím, že nikto nesklame a dúfam, že niekto prekvapí. Každé 
finálové umiestnenie je pre Slovensko, malú krajinu v srdci Európy, 
veľkým úspechom. Nepochybujem, že všetci budú úspešne 
a zodpovedne reprezentovať Slovenskú republiku, na športovisku 
aj mimo neho. 

Všetkým účastníkom kontinentálnych majstrovstiev Európy 
v Amsterdame prajem skvelú formu, pozitívne emócie a dobrý 
pocit z maximálnych výkonov.

PRÍHOVOR

predseda Slovenského atletického zväzu
PETER KORČOK

2 NOMINÁCIA SR

1   Vladimír Gubrický
vedúci výpravy

2   Martin Pupiš
vedúci tímu

3   Pavol Hajmássy
lekár

4   Denis Freudenfeld
fyzioterapeut

5   Marek Vrba
fyzioterapeut

6   Rastislav Miško
tréner

7   Svatoslav Ton
tréner

8   Jiří Koukal
tréner

9   Pavel Slouka
tréner

10   Marcel Lopuchovský
tréner

11   Radoslav Dubovský
tréner

12   Naďa Bendová
trénerka

13   Róbert Kresťanko
osobný tréner

14   Peter Žňava
osobný tréner

15   Mário Porubec
médiá
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Dátum narodenia: 13. 8. 1992
Miesto narodenia: Košice
Klub: Atletika o. z. Košice
Rodinný stav: Slobodná.
Deti: Nemám.
Zamestnanie / škola: Technická 
univerzita v Košiciach
Disciplína na ME: 100 m, 200 m, 
štafety 4x100 m a 4x400 m.
Osobný rekord: 100 m – 11,50; 
200 m – 23,55
Meno prvého trénera: 
Rastislav Miško
Mená doterajších trénerov: –
Odkedy sa venuješ atletike? 

Od svojich 15 rokov (2007).
Prečo práve atletika? –
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): V roku 2014 
Zürich – 35. miesto.
Doterajší najväčší športový 
úspech: Finále na Svetovej 
univerziáde v Gwangju (100 m).
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Možnosť bežať 
s najrýchlejšími Európankami.
Cieľ na ME: Vylepšenie 
osobných rekordov, postup 
do semifinále.
Športový vzor: Allyson Felix.

Športový sen: Olympijské hry.
Obľúbené jedlo: Kuracia 
Shoarma.
Obľúbená činnosť: Spánok, 
pozeranie filmov, nakupovanie.
Obľúbené miesto na tréning: 
Lloret de Mar.
Obľúbené miesto na relax: 
Hocikde s dobrými ľuďmi.
Čo Ti atletika dala a čo 
vzala? Dala mi možnosť 
cestovať, spoznávať nových ľudí. 
Naučila ma nevzdať sa, veriť si, 
cieľavedomosti. Okrem všetkého 
môjho času mi nevzala nič :)

ALEXANDRA
BEZEKOVÁ

NOMINÁCIA SR

PRETEKÁRI

Alexandra Bezeková
Atletika o.z. Košice
100 m, 200 m, štafety 4x100 m 
a 4x400 m

Matúš Bubeník
AC Stavbár Nitra
skok do výšky

Denisa Bučková
AK Spartak Dubnica n. Váhom
štafeta

Martina Hrašnová
VŠC Dukla Banská Bystrica
hod kladivom

Lucia Hrivnák Klocová
AK ZŤS Martin
1500 m

Libor Charfreitag
AŠK Slávia Trnava
hod kladivom

Veronika Kaňuchová
VŠC Dukla Banská Bystrica
hod kladivom

Lenka Kršáková
AO Slávia STU Bratislava
4x100 m

Martin Kučera
BK HNTN Bratislava
400 m prekážky

Daniela Ledecká
ŠK ŠOG Nitra
štafeta 4x400 m

Marcel Lomnický
VŠC Dukla Banská Bystrica
hod kladivom

Jakub Matúš
STU Bratislava
100 m

Iveta Putalová
BK HNTN Bratislava
400 m, 4x100 m, 4x400 m

Jozef Repčík
BK HNTN Bratislava
800 m

Lucia Slaničková
AK Spartak Dubnica n. Váhom
400 m prekážky, 4x400 m

Silvia Šalgovičová
AŠK Slávia Trnava
4x400 m

Vladimíra Šibová
VŠC Dukla Banská Bystrica
štafeta 4x100 m

Alexandra Štuková
BK HNTN Bratislava
800 m, 4x400 m

Dana Velďáková
VŠC Dukla Banská Bystrica
trojskok

Jana Velďáková
VŠC Dukla Banská Bystrica
skok do diaľky, 4x100 m

Ján Volko
AC Stavbár Nitra
100 m, 200 m

Patrik Žeňúch
VŠC Dukla Banská Bystrica
hod oštepom



Dátum narodenia: 14. 11. 1989
Miesto narodenia: Hodonín
Klub: AC Stavbár Nitra
Rodinný stav: Slobodný.
Deti: Nemám.
Zamestnanie / škola: 
VŠC Dukla Banská Bystrica
Disciplína na ME: Skok do výšky.
Osobný rekord: 231 cm
Meno prvého trénera: 
Dušan Chanečka
Mená doterajších trénerov: 
Svatoslav Ton
Odkedy sa venuješ atletike? 
Atletike som sa venoval popri 

basketbale od základnej školy.
Prečo práve atletika? 
Na basketbale ma najviac bavilo 
smečovanie do koša, v skoku 
do výšky som našiel podobné 
uspokojenie a preto som sa tejto 
disciplíne začal venovať. 
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): Zürich 2014 – 
18. miesto.
Doterajší najväčší športový 
úspech: Letná svetová 
univerziáda Gwangju – 2. miesto.
Čo pre Teba znamená 
účasť na ME? Je to vrcholné 

podujatie ako každé iné, kde 
reprezentujem svoju krajinu 
a chcem preto dosiahnuť čo 
najlepší výsledok. 
Cieľ na ME: Cieľ je zabojovať 
o finálovú dvanástku.
Športový vzor: Lebron James 
(basketbal).
Športový sen: Medaila z OH.
Obľúbené jedlo: Steak z pravej 
sviečkovej.
Obľúbená činnosť: Odpočinok.
Obľúbené miesto na tréning: 
Veľmi rád trénujem na Štrbskom 
plese.
Obľúbené miesto na relax: 
Kdekoľvek v teple pri vode. 
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Atetika mi dala najmä nových 
priateľov a veľa zážitkov, no a 
vziať som si toho veľa nenechal :)

MATÚŠ
BUBENÍK

Dátum narodenia: 18. 9. 1989
Miesto narodenia: Trenčín
Klub: AK Spartak Dubnica 
nad Váhom
Rodinný stav: Slobodná.
Deti: Žiadne.
Zamestnanie / škola: Kondičný 
tréner pre futbalistov v Dubnici 
nad Váhom.
Disciplína na ME: Štafeta.
Osobný rekord: 100 m – 11,96; 
200 m – 24,50; 400 m – 56,39
Meno prvého trénera: 
Od roku 2001 do roku 2010 – 
Jozef Pavelka (2010–2012 som 
bola zranená).
Mená doterajších trénerov: 
Od roku 2012 až do súčasnosti je 
môj tréner Kristián Cupák.

Odkedy sa venuješ atletike? 
Od roku 2001.
Prečo práve atletika? Najviac 
ma zaujala zo všetkých športov, 
ktoré som mala možnosť skúsiť.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): Toto bude moja 
premiéra.
Doterajší najväčší športový 
úspech: Viacnásobná medailistka 
z MSR a účastníčka európskeho 
pohára 2. ligy.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Mám pocit, že je to 
ďalší krok dopredu, je to splnený 
sen a zatiaľ môj najväčší úspech 
v atletike.
Cieľ na ME: Zlepšiť Slovenský 
rekord na štafete.

Športový vzor: 
Jelena Isinbajevová.
Športový sen: Účasť 
na olympiáde.
Obľúbené jedlo: Mäso, ryža.
Obľúbená činnosť: Trénovanie.
Obľúbené miesto na tréning: 
Fitfabrik, samozrejme tartanová 
dráha a príroda.
Obľúbené miesto na relax: 
Wellness.
Čo Ti atletika dala a čo 
vzala? Naučila ma, že nič nie 
je nemožné a ukázala mi, že 
ľudské hranice sa dajú posúvať. 
A naopak, vzala mi veľa chvíľ 
s priateľmi a s rodinou. Musela 
som jej obetovať takmer celý 
doterajší život.

DENISA
BUČKOVÁ
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MARTINA
HRAŠNOVÁ
Dátum narodenia: 21. 3. 1983
Miesto narodenia: Bratislava
Klub: VŠC Dukla Banská Bystrica
Rodinný stav: Rozvedená.
Deti: Dcéra Rebeka.
Zamestnanie / škola: 
VŠC Dukla Banská Bystrica
Disciplína na ME: Hod kladivom.
Osobný rekord: 76,90 m
Meno prvého trénera: 
Jozef Cencer
Mená doterajších trénerov: 
Kamil Nosian, Jozef Cencer, Jozef 
Hanušovský, Donald Babbitt, 
Branislav Daniš, Jozef Párička, 
Jiří Koukal, Rudolf Lukáč…

Odkedy sa venuješ atletike? 
Od štrnástich rokov.
Prečo práve atletika? Priviedla 
ma k nej učiteľka na ZŠ.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): 2002, 2006, 
2012 – 2. miesto , 2014 – 2. miesto.
Doterajší najväčší športový 
úspech: 3. miesto, MS 2009.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Kvalitnú súťaž pred OH.
Cieľ na ME: Do 6. miesta.
Športový vzor: Koji Murofushi.
Športový sen: Medaila z OH.
Obľúbené jedlo: Čokoľvek dobre 
pripravené.

Obľúbená činnosť: Hádzanie 
kladivom :)
Obľúbené miesto na tréning: 
Banská Bystrica.
Obľúbené miesto na relax: 
Moja posteľ.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Veľa pekných momentov, 
možnosť precestovať svet. Vzala 
mi letné prázdniny.

LUCIA
HRIVNÁK KLOCOVÁ
Dátum narodenia: 20. 11. 1983
Miesto narodenia: Martin
Klub: AK ZŤS Martin
Rodinný stav: Vydatá.
Deti: Jedno.
Zamestnanie / škola: Národné 
športové centrum.
Disciplína na ME: 1500 m
Osobný rekord: 4:02,99
Meno prvého trénera: 
Milan Nemček.
Mená doterajších trénerov: 
Pavel Slouka.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od roku 1998.
Prečo práve atletika? Lebo.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): 2001 – 1. m.; 
2003 – 2. m.; 2005 – 5. m.; 
2006 – 10. m.; 2010 – 4. m.; 
2012 – 5. m.; 2014 – 16. m.
Doterajší najväčší športový 
úspech: 6. miesto na OH 2012 
(1500 m).
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Okrem reprezentovania 
krajiny je to dobrý odrazový 
mostík a test pred OH do Ria, čo 
treba ešte doladiť v príprave.
Cieľ na ME: Dostať sa do finále 
a potom sa uvidí.
Športový vzor: Nemám.
Športový sen: Zlepšiť si osobák 
na 1500 m.
Obľúbené jedlo: Krupica.
Obľúbená činnosť: Prechádzka 
v prírode s rodinou a v zlom 
počasí popíjať teplú kávu pri 

dobrom filme.
Obľúbené miesto na tréning: 
Mimo dráhy Gaderská dolina, 
na dráhe Břeclav.
Obľúbené miesto na relax: 

Kdekoľvek v lese.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Dala mi všetko, čím som a vzala 
mi trochu zdravia ako každý 
vrcholový šport.
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LIBOR
CHARFREITAG

Dátum narodenia: 11. 9. 1977
Miesto narodenia: Trnava
Klub: AŠK Slávia Trnava
Rodinný stav: Slobodný.
Deti: 0
Zamestnanie / škola: 
Nezamestnaný; škola: Southern 
Methodist University-Dallas, TX, USA.

Disciplína na ME: Hod 
kladivom.
Osobný rekord: 81,81 m
Meno prvého trénera: Libor 
Charfreitag st.
Mená doterajších trénerov: 
Libor Charfreitag st., Dave 
Wollman.

Odkedy sa venuješ atletike? 
Odmalička.
Prečo práve atletika? 
Po rodičoch, všestranný šport.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): 2002 – 7. miesto; 
2006 – 14. miesto; 2010 – 
1. miesto; 2012 – 26. miesto.
Doterajší najväčší športový 
úspech: ME 2010 – 1. miesto.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Opätovný návrat 
do veľkej súťaže.
Cieľ na ME: Finále.
Športový vzor: Nemám.
Športový sen: Kvalifikovať sa 
do Ria.
Obľúbené jedlo: Steak.
Obľúbená činnosť: Cestovanie, 
hubárčenie.
Obľúbené miesto na tréning: 
Trnava.
Obľúbené miesto na relax: 
Hory, gauč.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Dala mi všetko, čo dnes mám: 
úspechy, vzdelanie, cudzí jazyk, 
precestovanie celého sveta. Vzala 
mi čas na rodinu, dovolenky, 
finančné zabezpečenie 
a normálny život.

VERONIKA
KAŇUCHOVÁ

Dátum narodenia: 19. 4. 1993
Miesto narodenia: Bardejov
Klub: VŠC Dukla Banská Bystrica 
Rodinný stav: Slobodná.
Deti: Nemám.
Zamestnanie / škola: Študujem 
v USA na Florida State University.
Disciplína na ME: Hod kladivom.
Osobný rekord: 69,48 m 
Meno prvého trénera: 
Zoran Kollárovič.
Mená doterajších trénerov: 
Zoran Kollárovič, Branisav Daniš, 
Jozef Párička, Brandon Joyner, 
Dorian Scott.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od roku 2003.
Prečo práve atletika? 
Má v sebe niečo magické, ťažko 
to opísať :) 
Doterajšie účasti na ME 
(rok – umiestnenie): 16. miesto 
– Tallin, MEU23 2015.
Doterajší najväčší športový 

úspech: Každá účasť 
na vrcholovom podujatí a osobný 
rekord.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Sú to ME v olympijskom 
roku a ja som prvý rok 
v seniorskej kategórii. Znamená 
to pre mňa veľa, chcem si tú 
atmosféru a všetko, čo k tomu 
patrí, poriadne užiť! :)
Cieľ na ME: Podať čo najlepší 
výkon! Priala by som si finále…
Športový vzor: Nemám… každý 
má v sebe niečo, čo ma vie 
motivovať :) 

Športový sen: Olympijská 
medaila…
Obľúbené jedlo: Ja si 
nevyberám, jedlo miluje mňa a ja 
milujem jedlo :) 
Obľúbená činnosť: rada si 
pozriem dobrý film, relaxujem…
Obľúbené miesto na tréning: 
Všade, kde sa cítim dobre :)
Obľúbené miesto na relax: 
Hmm… doma s rodinou pri 
kávičke a s mojimi psíkmi :) 
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Nevzala mi nič a dala mi všetko 
a ešte viac :) 
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LENKA
KRŠÁKOVÁ

Dátum narodenia: 22. 2. 1991
Miesto narodenia: Bratislava
Klub: AO Slávia STU Bratislava
Rodinný stav: Slobodná.
Deti: Nie.
Zamestnanie / škola: 
Ukončené štúdium na FTVŠ 
v Bratislave.
Disciplína na ME: 4x100 m.
Osobný rekord: 100 m – 11,53; 
200 m – 23,57
Meno prvého trénera: 
Miroslav Helia.
Mená doterajších trénerov: 
Kristián Cupák.
Odkedy sa venuješ atletike? 

Od 13 rokov.
Prečo práve atletika? Je to 
individuálny šport, každý bojuje 
sám za seba a od malička som 
rada behala, hlavne krátke trate.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): ME v Zürichu – 
100 m – 30. miesto.
Doterajší najväčší športový 
úspech: 9. miesto na 100 m na 
ME 23 (Tampere) 2013.
Čo pre Teba znamená 
účasť na ME? Krásna bodka 
za kariérou :)
Cieľ na ME: Slovenský rekord 
v štafete 4x100 m.

Športový vzor: Nemám.
Športový sen: Boli OH, ale snom 
boli aj všetky vrcholné podujatia, 
ktorých som sa zúčastnila.
Obľúbené jedlo: Quesadilla.
Obľúbená činnosť: Spánok, 
knižky, filmy.
Obľúbené miesto na tréning: 
Železná studnička.
Obľúbené miesto na relax: Les.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Dala mi množstvo priateľov, 
zážitkov, možnosť cestovať, robiť to, 
čo ma baví, naučila ma trpezlivosti 
a vytrvalosti. Vzala mi možno čas, 
ktorý mohol patriť rodine.

MARTIN
KUČERA
Dátum narodenia: 10. 5. 1990
Miesto narodenia: Bratislava
Klub: BK HNTN Bratislava
Rodinný stav: Slobodný.
Deti: Syn Maxim (9 mesiacov).
Zamestnanie / škola: 
Nezamestnaný, momentálne 
dávam všetko do atletiky 
a venujem sa rodine.
Disciplína na ME: 400 m 
prekážky.
Osobný rekord: 49,79 
Meno prvého trénera: 
Gabriela Hanuláková
Mená doterajších trénerov: 
Vladimír Bezdíček, Róbert 
Kresťanko
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od desiatich rokov.
Prečo práve atletika? Je to 
kráľovná športu a máme ju 
v rodine, je to individuálny šport, 
kde všetko záleží len na tebe 
a za nikoho sa neschováš.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): 2012 Helsinky – 
25. miesto.
Doterajší najväčší športový 
úspech: Univerzitný majster 
sveta – Kazaň 2013.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Je to pre mňa splnenie 
jedného sezónneho cieľa a šanca 
zabojovať o OH v Riu.
Cieľ na ME: Postup do finále 
a kvalifikovať sa na OH.
Športový vzor: Nemám.
Športový sen: Olympijské hry.

Obľúbené jedlo: Všetko, čo mi 
navarí priateľka, alebo mamina.
Obľúbená činnosť: Spánok 
a relax, hra so synom, rôzne 
športy.
Obľúbené miesto na tréning: 
Benidorm, Mladá garda
Obľúbené miesto na relax: 

Doma.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Vzala mi všetok voľný čas, ale 
získal som množstvo priateľov, 
zážitkov, videl veľa nových miest 
a hlavne spoznal moju priateľku, 
s ktorou mám krásneho syna.
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DANIELA
LEDECKÁ
Dátum narodenia: 4. 11. 1996
Miesto narodenia: Levoča
Klub: ŠK ŠOG Nitra
Rodinný stav: Slobodná.
Deti: 0
Zamestnanie / škola: 
Absolventka Športového 
gymnázia v Nitre.
Disciplína na ME: Štafeta 4x400 m.
Osobný rekord: 400 m – 55,11
Meno prvého trénera: 
Katarína Adlerová.
Mená doterajších trénerov: 
Katarína Adlerová.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Aktívnej atletike sa venujem 
od nástupu na Športové 
gymnázium v Nitre.
Prečo práve atletika? 
Odmalička som rada behala. 
Na základnej škole som chodila 
na všetky športové súťaže, až 
som sa v atletike dostala na 
školské M-SR v Nitre, kde ma 
objavila trénerka :)
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): ME juniorov 
v Eskilstune 2015 – obsadila som 
15. miesto v behu na 400 m cez 
prekážky.
Doterajší najväčší športový 
úspech: Víťazstvo na MeS 
juniorov – 400 m prek. – 58,91; 
15. miesto – ME juniorov; účasti 
na MS U17 v Donecku a MEJ 
v Eugene.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Nové skúsenosti, zážitky 

a motiváciu.
Cieľ na ME: Podať čo najlepší 
výkon.
Športový vzor: –
Športový sen: Dostať sa 
na Olympijské hry.
Obľúbené jedlo: Palacinky, 
gyros.
Obľúbená činnosť: Čítanie, 
počúvanie hudby, cestovanie 
a samozrejme šport.

Obľúbené miesto na tréning: 
Vysoké Tatry.
Obľúbené miesto na relax: 
Záhrada, posteľ.
Čo Ti atletika dala a čo 
vzala? Atletika mi dala možnosť 
spoznávať krajiny, zažívať krásne 
okamihy na pretekoch, nové 
priateľstvá, skvelú atletickú 
skupinu a určite mnoho ďalšieho.

MARCEL
LOMNICKÝ
Dátum narodenia: 6. 7. 1987
Miesto narodenia: Nitra
Klub: VŠC Dukla Banská Bystrica
Rodinný stav: Slobodný.
Deti: Nemám.
Zamestnanie / škola: 
VŠC Dukla Banská Bystrica
Disciplína na ME: Hod kladivom.
Osobný rekord: 79,16 m 
Meno prvého trénera: 
Miloš Gašaj.
Mená doterajších trénerov: 
Miloš Gašaj, Greg Jack.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od 5. ročníka na základnej škole, 
keď som nastúpil do triedy 
s atletickým zameraním.
Prečo práve atletika? 
Rodičia sa rozhodli, ja som 
neprotestoval.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): 2010 – 22. m.; 
2012 – 11. m, 2014 – 7. m.
Doterajší najväčší športový 
úspech: Top 8 na MS 2013 
a 2015.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Je to skvelá príležitosť 
zmerať si sily s najlepšími 
európskymi kladivármi a takisto 
ďalšia šanca získať svoj prvý 
seniorský cenný kov.
Cieľ na ME: Top 3.
Športový vzor: Nemám.
Športový sen: Medaila na OH.
Obľúbené jedlo: Dobre vyúdené 
bravčové rebierka s coleslaw 
a BBQ.

Obľúbená činnosť: Spánok
Obľúbené miesto na tréning: 
Nemám.
Obľúbené miesto na relax: 
Doma mám vždy najväčšiu 
pohodu.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Dala mi viac, ako mi vzala. Dala 
mi slobodu v živote, ktorú by 

som asi ťažko získal niekde inde. 
Dala mi možnosť robiť to, čo 
milujem. Dala mi všetko, čím 
dnes som. Vzala mi možnosť 
obliekania sa do najnovších 
módnych trendov, keďže 
sa do konfekčných veľkostí 
nenapracem. Čiže, treba si zvážiť, 
či to naozaj stojí za to.
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JAKUB
MATÚŠ

Dátum narodenia: 1. 2. 1996
Miesto narodenia: Trnava
Klub: AO Slávia STU Bratislava
Rodinný stav: Slobodný.
Deti: 0
Zamestnanie / škola: 
Trnavská Univerzita
Disciplína na ME: 100 m.
Osobný rekord: 10,41
Meno prvého trénera: 
Oľga Mrvová.
Mená doterajších trénerov: 
Oľga Mrvová, Oľga Haimassiová, 
Štefan Javorka, Eduard Čordáš, 
Kristián Cupák.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od 8 rokov.

Prečo práve atletika? 
Zodpovedám iba sám za seba. 
Doterajšie účasti na ME 

(rok – umiestnenie): Halové ME 
v Prahe 2015 – 27. miesto.
Doterajší najväčší športový 
úspech: 19. miesto na MS 
juniorov v Eugene.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Veľkú príležitosť 
porovnať sa s top európskymi 
atlétmi.
Cieľ na ME: Zabehnúť čo najlepší 
výkon.
Športový vzor: Emil Zátopek.
Športový sen: Účasť na OH.
Obľúbené jedlo: Jelení steak.
Obľúbená činnosť: Trávenie 
času s kamarátmi.
Obľúbené miesto na tréning: 
Les, príroda.
Obľúbené miesto na relax: 
Príroda.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Dala mi možnosť vidieť veľkú 
časť sveta. Vzala mi väčšinu 
voľného času.

IVETA
PUTALOVÁ

Dátum narodenia: 24. 3. 1988
Miesto narodenia: Bratislava
Klub: HNTN Hraj na tie nohy
Rodinný stav: Slobodná.
Deti: –
Zamestnanie / škola: 
VŠ sv. Alžbety, sociálna práca.
Disciplína na ME: 400 m, 4x400 m.
Osobný rekord: 52,18
Meno prvého trénera: 
Ivan Suja.
Mená doterajších trénerov: 
Dana Horská, Viliam Putala, Štefan 
Bielik, Marcel Lopuchovský.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od roku 2000.
Prečo práve atletika? Prihlásili 
ma na ňu rodičia, ale rýchlo sa 
mi zapáčila. Preto ju robím až 
doteraz.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): ME v Zürichu 
(2014 – 19. m.).

Doterajší najväčší športový 
úspech: 4. m. na HME v Prahe, 
6. m. na HMS v Portlande, 5. m. 
na Univerziáde.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Šancu zabojovať o lepšie 
umiestnenie ako bolo na ME 
v Zürichu a zlepšiť si osobný 
rekord. 
Cieľ na ME: Postúpiť čo najďalej, 
Slovenský rekord na 400 m a to 
isté aj na štafete 4x400 m.
Športový vzor: Marcel 
Lopuchovský
Športový sen: Slovenský rekord 

na 400 m, finále OH.
Obľúbené jedlo: Pizza, steak.
Obľúbená činnosť: Iné športové 
činnosti ako plávanie, bicykel…
Obľúbené miesto na tréning: 
Na Slovensku je to štadión 
Inter, potom trávnatý štadión 
v Potchefstroome (Južná Afrika).
Obľúbené miesto na relax: 
V prírode, na korčuliach.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Nič mi nevzala, ale dala mi veľa 
vecí. Mohla som spoznať nových 
ľudí, veľa cestovať a športovať.
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JOZEF
REPČÍK

Dátum narodenia: 3.8. 1986
Miesto narodenia: Myjava
Klub: BK Hraj na tie nohy 
Bratislava
Rodinný stav: Slobodný.
Deti: Dcéra Linda.
Zamestnanie / škola: 
NŠC Bratislava
Disciplína na ME: 800 m.
Osobný rekord: 1:44,94
Meno prvého trénera: 
Peťovský Ivan.
Súčasný tréner: Peter Žňava.
Mená doterajších trénerov: 
Bôžik Miroslav, Peťovský Ivan, 
Lopuchovský Marcel.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od základnej školy.
Prečo práve atletika? 
Ak v niečom vynikáte, musíte 

si ísť za tým. Pre mňa to bola 
atletika.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): 2006 Göteborg – 
semifinále; 2010 Barcelona 
– rozbehy; 2012 Helsinky – 7. m.; 
2014 Zürich – 7. m.
Doterajší najväčší športový 
úspech: 2x 7. miesto na ME, 
striebro na Svetovej Univerziáde, 
účasť na Olympijských hrách.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? ME sú o úspechu, nie 
o účasti. 
Cieľ na ME: Finále ME.
Športový vzor: –
Športový sen: Olympijské hry, 
ktorý som si splnil a teraz ním je 
prekonávanie svojich hraníc.
Obľúbené jedlo: Cestoviny, 

palacinky.
Obľúbená činnosť: Hranie sa 
s dcérkou, čítanie kníh, pozeranie 
filmov.
Obľúbené miesto na tréning: 
Všade tam, kde sú pri mne ľudia, 
ktorých mám rád.
Obľúbené miesto na relax: 
Doma :)
Čo Ti atletika dala a čo 
vzala? Dala mi možnosť 
cestovať, spoznávať nových ľudí 
a množstvo silných vlastností 
do života (sebadisciplínu, silu 
bojovať a nevzdávať sa). Nevzala 
mi nič, lebo robím to, čo milujem 
a aj keď nastávajú ťažké chvíle, 
tie musia človeka posúvať 
dopredu.

LUCIA
SLANIČKOVÁ
Dátum narodenia: 8. 11. 1988
Miesto narodenia: 
Považská Bystrica
Klub: AK Spartak Dubnica 
nad Váhom
Rodinný stav: Slobodná.
Deti: Nemám.
Zamestnanie / škola: 
Živnostník / Vysoká škola Báňská 
TU Ostrava, Hornícko-geologická 
fakulta – Environmentálne 
inžinierstvo.
Disciplína na ME: 400 m 
prekážky / 4x400 m.
Osobný rekord: 56,96 (2014)
Meno prvého trénera: 
Eva Miklovičová
Mená doterajších trénerov: 
Martina Blažková (predtým 
Michal Buzek).
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od 5. triedy ZŠ.
Prečo práve atletika? 
Odmalička som bola pohybovo 
založená. Vždy som najradšej 
niekde behala. Vyskúšala som 
veľa športov, aj tímových, 
v rámci školských a okresných 
súťaží. Atletika ma začala baviť 
po získaní prvej medaile z MSR 
na 300 m prekážok v 9. triede.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): 2014 Zürich – 
18. miesto – 400 m prek.; 2015 
Praha (indoor) – 18. miesto 
– diaľka.
Doterajší najväčší športový 
úspech: Verím, že ešte len príde. 

Čo pre Teba znamená 
účasť na ME? Možnosť 
obliecť si reprezentačný dres 
a reprezentovať našu krajinu. 
Pokúsiť sa o olympijský limit 
a vylepšiť doterajšie umiestnenie 
na medzinárodných súťažiach. 
Cieľ na ME: Osobný rekord.
Športový vzor: Jan Železný.
Športový sen: OH.
Obľúbené jedlo: To, ktoré mi 
uvarí niekto iný.
Obľúbená činnosť: Cestovanie 
a spoznávanie nových miest.

Obľúbené miesto na tréning: 
Južná Afrika (Potchefstroom).
Obľúbené miesto na relax: 
Šumava.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Vďaka atletike spoznávam 
úžasných ľudí, cestujem po svete, 
mám mnoho nezabudnuteľných 
zážitkov, ktoré by som bez atletiky 
asi nikdy nezažila. Naučila ma, 
že nič nie je zadarmo a človek 
musí byť vytrvalý v dosahovaní 
svojich cieľov, čo sa často hodí aj 
v bežnom živote. Nevzala mi NIČ.
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SILVIA
ŠALGOVIČOVÁ
Dátum narodenia: 22. 2. 1983
Miesto narodenia: Skalica
Klub: AŠK Slávia Trnava
Rodinný stav: Vydatá.
Deti: 1.
Zamestnanie / škola: 
Zdravotná sestra.
Disciplína na ME: 4x400 m. 
Osobný rekord: 400 m – 53,76
Meno prvého trénera: 

Eduard Čordáš.
Mená doterajších trénerov: 
Eduard Čordáš.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od roku 1997.
Prečo práve atletika? Rodičia – 
športovci ma k nej doviedli.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): ME 2014 Zürich – 
4x400 m, 14. miesto.

Doterajší najväčší športový 
úspech: Európske hry Baku 
2015 – 1. miesto, 4x400 m, 
Slovenský rekord.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Splnený športový sen.
Cieľ na ME: zlepšenie rekordu SR 
na 4x400 m.
Športový vzor: 
Michael Johnson.
Športový sen: Účasť na OH.
Obľúbené jedlo: Vyprážaný syr 
s hranolkami.
Obľúbená činnosť: Čítanie kníh.
Obľúbené miesto na tréning: 
Lesopark kúpeľného ostrova 
v Piešťanoch.
Obľúbené miesto na relax: 
Naša záhrada.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Dala radosť zo športu, vzala 
trošku zdravia.

VLADIMÍRA
ŠIBOVÁ
Dátum narodenia: 30. 3. 1990
Miesto narodenia: Bardejov
Klub: VŠC Dukla Banská Bystrica
Rodinný stav: Slobodná.
Deti: 0
Zamestnanie / škola: –
Disciplína na ME: 
Štafeta 4x100 m.
Osobný rekord: –
Meno prvého trénera: 
Zoran Kollárovič.
Mená doterajších trénerov: 
Igor Kováč.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od roku 2000.

Prečo práve atletika? 
Vybrali ma do športovej triedy 
s atletickým zameraním.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): –
Doterajší najväčší športový 
úspech: Účasť na MS 17-ročných, 
ME v Amsterdame. 
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Skúsenosti a atmosféru  
vrcholného podujatia. 
Cieľ na ME: Prispieť 
k úspešnému vystúpeniu štafety.
Športový vzor: –
Športový sen: – Obľúbené jedlo: Zjem všetko.

Obľúbená činnosť: –
Obľúbené miesto na tréning: 
Štadión, na jeseň v Tatrách.
Obľúbené miesto na relax: –
Čo Ti atletika dala a čo 
vzala? Dala mi vytrvalosť, 
cieľavedomosť a kopec zážitkov. 
Neviem o ničom čo by mi vzala.
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ALEXANDRA
ŠTUKOVÁ
Dátum narodenia: 2. 7. 1990
Miesto narodenia: Malacky
Klub: BK HNTN Bratislava
Rodinný stav: Slobodná.
Deti: Žiadne.
Zamestnanie / škola: 
Špeciálny pedagóg (asistent 
učiteľa) na základnej cirkevnej 
škole v Bratislave, Detská 
trénerka v Šport hrou, trénerka 
Adidas Runners Bratislava / 
úspešne dokončené magisterské 
štúdium na Fakulte telesnej 
výchovy a športu.
Disciplína na ME: 800 m, 
4x400 m.
Osobný rekord: 2:02,91
Meno prvého trénera: 
PaedDr. Petr Filip.
Mená doterajších 
trénerov: PaedDr. Petr Filip, 
PaedDr. Marcel Lopuchovský, Ing. 
Štefan Mereš.
Odkedy sa venuješ atletike? 
K atletike som sa dostala 
na základnej škole, kde som 
navštevovala športovú triedu 
so zameraním na atletiku.
Prečo práve atletika? Beh pre 
mňa znamená veľa, stal sa pre 
mňa životným štýlom. Nielen 
úspechy ale aj neúspechy ma 
ešte viac motivujú a posúvajú 
vpred. Držím sa hesla: 

„Nemôžete prestať. Víťazi nikdy 
neprestávajú a tí, čo prestávajú, 
nikdy nevyhrávajú.“
Doterajšie účasti na ME (rok – 

umiestnenie): ME 2014 Zürich, 
Halové ME 2015 Praha.
Doterajší najväčší športový 
úspech: 3. miesto na MS do 
17 rokov.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Jeden zo splnených snov.
Cieľ na ME: Zlepšenie osobného 
maxima na 800 m, zlepšenie 
slovenského rekordu na 4x400 m 
a čo najlepšie umiestnenie.
Športový vzor: 
Sanya Richards-Ross.
Športový sen: Účasť 
na Olympijských hrách.

Obľúbené jedlo: Losos.
Obľúbená činnosť: 
Jednoznačne beh.
Obľúbené miesto na tréning: 
Štadión Inter Bratislava.
Obľúbené miesto na relax: 
Sauna.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Zobrala mi veľa voľného času, čo 
neľutujem, pretože na druhej 
strane som vďaka nej prežila 
kopec zážitkov, spoznala veľa 
zaujímavých ľudí a precestovala 
kus sveta.

DANA
VELĎÁKOVÁ
Dátum narodenia: 3. 6. 1981
Miesto narodenia: Rožňava
Klub: VŠC Dukla Banská Bystrica
Rodinný stav: Slobodná.
Deti: –
Zamestnanie / škola: 
Profesionálny športovec 
VŠC Dukla Banská Bystrica / 
študentka 2.ročníka Filozofickej 
fakulty na Univerzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici.
Disciplína na ME: Trojskok.
Osobný rekord: 14,51 m

Meno prvého trénera: 
Miloš Kočtúch.
Mená doterajších trénerov: 
Juraj Zamba, Radoslav Dubovský.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od 9 rokov.
Prečo práve atletika? Skúšala 
som všetko možné zo športov, 
ale atletika sa zaryla do srdca 
najviac.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): 2002 – 14. m.; 
2006 – 24. m.; 2010 – 7. m.; 

2012 – 5. m.; 2014 – 6. m.
Doterajší najväčší športový 
úspech: 12. miesto na OH 
v Londýne, bronzové medaile 
na HME v Turíne a v Paríži.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Znamená pre mňa 
reprezentáciu Slovenska, SAZu, 
seba samej. Bude to môj test 
pred OH.
Cieľ na ME: Dostať sa do finále 
a tam bojovať o čo najvyššie 
umiestnenie.
Športový vzor: Nemám.
Športový sen: Získať medailu 
na ME a dostať sa do úzkeho 
finále na OH.
Obľúbené jedlo: pečený zajac 
s kapustou a knedlíkom.
Obľúbená činnosť: Spanie, 
sedenie s priateľmi na káve, 
leňošenie s rodinou.
Obľúbené miesto na tréning: 
Juhoafrický Potchefstroom.
Obľúbené miesto na relax: 
Každá dovolenková destinácia je 
miestom na relax.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Dala mi veľa, som vďaka nej 
cieľavedomá, zodpovedná, 
silnejšia, scestovaná. Vzala 
mi súkromie, a čas strávený 
s rodinou a priateľmi.
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JANA
VELĎÁKOVÁ

Dátum narodenia: 3. 6. 1981
Miesto narodenia: Rožňava
Klub: VŠC Dukla Banská Bystrica
Rodinný stav: Slobodná.
Deti: –
Zamestnanie / škola: 
Profesionálny športovec 
VŠC Dukla Banská Bystrica / 
študentka 2. ročníka FFUMB.
Disciplína na ME: Skok do 
diaľky, 4x100 m.
Osobný rekord: 675 cm
Meno prvého trénera: 
Miloš Kočtúch.
Mená doterajších trénerov: 
Kočtúch, Zamba, Cibuľa, 
Radoslav Dubovský.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od 9 rokov.
Prečo práve atletika? Je to 
kráľovná športu a baví ma to :)
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): 2006 – 12. m.; 
2010 – 9. m.; 2012 – 10. m.; 
2014 – 17. m.
Doterajší najväčší športový 

úspech: Účasti na OH.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Ďalšie pre mňa 
významné podujatie, kde môžem 
hrdo reprezentovať Slovensko.
Cieľ na ME: Finále.
Športový vzor: Ivana Spanovič.
Športový sen: Medaila 
z vrcholného podujatia.
Obľúbené jedlo: Všetko, čo 
nemusím variť ja :)
Obľúbená činnosť: Stretávanie 
sa s priateľmi, kávička, oddych.

Obľúbené miesto na tréning: 
Potchefstroom – Afrika.
Obľúbené miesto na relax: 
Príroda.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Dala: veľa zážitkov z pretekov, 
sústredení, cestovanie, množstvo 
priateľov po celom svete. Vzala: 
atletika ma baví, je to moja 
práca a zároveň koníček, preto 
nemôžem napísať, že by mi niečo 
vzala – možno trochu súkromia :)

JÁN
VOLKO

Dátum narodenia: 2. 11. 1996
Miesto narodenia: Bratislava
Klub: AC Stavbár Nitra
Rodinný stav: Slobodný.
Deti: –
Zamestnanie / škola: FIIT STU 
Bratislava.
Disciplína na ME: 100 m, 200 m.
Osobný rekord: 100 m – 10,33; 
200 m – 20,69
Meno prvého trénera: 
Andrea Bérešová.
Mená doterajších trénerov: 
Naďa Bendová / Róbert Kresťanko.
Odkedy sa venuješ atletike? 

2010.
Prečo práve atletika? Je to 
kráľovná športov, kde si každý 
nájde svoju disciplínu, objektívne 
hodnotená a indivuálna.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): –
Doterajší najväčší športový 
úspech: Slovenský rekord 
na 200 m.
Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? Splnený cieľ sezóny 
a postup do mužskej kategórie 
európskej kvality.
Cieľ na ME: Zabehnúť časy 

na úrovni kvalifikačných limitov 
a prípadný postup z rozbehu.
Športový vzor: Ľudia okolo 
mňa, moji tréneri.
Športový sen: Účasť na OH.
Obľúbené jedlo: Mám rád 
dobré a zdravé jedlo, zjem všetko 
čo nezje mňa.
Obľúbená činnosť: Rád si 
pozriem dobrý film, počúvam 
hudbu a zaujímam sa o IT 
technológie a novinky.
Obľúbené miesto na tréning: 
Rád trénujem na sústredeniach 
v Španielsku, v poslednej dobe 
ma zaujal areál v Šamoríne 
s výbornými podmienkami pre 
športovcov.
Obľúbené miesto na relax: 
Rád oddychujem na horách, 
v prírode, na chalupe.
Čo Ti atletika dala a čo vzala? 
Atletika mi dala môj skvelý 
tím, ľudí okolo mňa, ktorých 
mám rád, možnosť cestovať 
a zmysluplne tráviť čas. Radosť 
z výsledkov a víťazstiev. Dáva mi 
veľa, berie málo. 
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PATRIK
ŽEŇÚCH

Dátum narodenia: 30. 12. 1990
Miesto narodenia: Ružomberok
Klub: VŠC Dukla Banská Bystrica 
Rodinný stav: Slobodný.
Deti: Nemám.
Zamestnanie / škola: Inštruktor 
športu, škola – komerčný 
pracovník v doprave.
Disciplína na ME: Hod oštepom.
Osobný rekord: 84,83 m
Meno prvého trénera: 
Barnabáš Uvegeš.
Mená doterajších trénerov: 
Jozef Hanušovský.
Odkedy sa venuješ atletike? 
Od 15 rokov.
Prečo práve atletika? Lebo je 
to najkrajší a individuálny šport.
Doterajšie účasti na ME (rok – 
umiestnenie): 2014, 24. miesto.
Doterajší najväčší športový 
úspech: Účasť na MS v roku 
2015 v Pekingu.

Čo pre Teba znamená účasť 
na ME? –
Cieľ na ME: Finále.
Športový vzor: Môj tréner.
Športový sen: Prehodiť 90 m.
Obľúbené jedlo: Ryby.
Obľúbená činnosť: Makať, 
makať a makať.
Obľúbené miesto na tréning: 
V Tatrách, ale samozrejme že aj 

doma na Dukle!
Obľúbené miesto na relax: 
Pri vode.
Čo Ti atletika dala a čo 
vzala? Dala mi precestovať veľa 
destinácii a nevzala mi nič.
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